Załącznik nr 3
do zaproszenia do złożenia oferty (wzór umowy)
SG 26 – 25/2018

Umowa nr … /2018
na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz kopiujących
zawarta w dniu … r. w Wadowicach pomiędzy:
Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym w Wadowicach z siedzibą 34-100 Wadowice, ul. Żwirki i Wigury 9, NIP
551-11-18-745, REGON 000322880 reprezentowanym przez:
………, zwanym dalej Zamawiającym
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Barbary Kucharczyk
a
…………… zwanym dalej Wykonawcą
zwanych dalej łącznie Stronami

Umowa niniejsza została zawarta w trybie bezprzetargowym, po przeprowadzeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§1
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz
kopiujących, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy (załącznik nr 2 do zaproszenia do
złożenia oferty), w którym Zamawiający wskazał rodzaje materiałów eksploatacyjnych objęte niniejszym
zamówieniem, wraz z ich wymaganą minimalną wydajnością, oraz typami urządzeń w jakich będą
wykorzystane, które są używane przez Zamawiającego.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia takich typów materiałów eksploatacyjnych, które
wyszczególnione są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, a które zostały wskazane przez Wykonawcę
podczas składania oferty w załączniku nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty – formularz cenowy.

3.

Dostarczane materiały eksploatacyjne będą:
1) oryginalne – fabrycznie nowe, nie będące materiałami równoważnymi i regenerowanymi,
wyprodukowane bez naruszenia praw własnościowych i patentowych ich właścicieli lub za ich zgodą,
zalecane do stosowania przez producenta urządzeń drukujących w instrukcji obsługi urządzenia, na
stronie internetowej producenta urządzenia lub innym dokumencie sygnowanym przez producenta
urządzenia, których stosowanie nie powoduje wyłączenia lub ograniczenia uprawnień gwarancyjnych
wystawianych przez producenta urządzenia drukującego w postaci np. możliwości skorzystania z
uprawnień do naprawy urządzeń w ramach gwarancji w przypadku uszkodzenia lub awarii
spowodowanej stosowaniem materiałów eksploatacyjnych innego producenta niż producent
urządzenia.
2) równoważne lub regenerowane – posiadające parametry techniczne i jakościowe nie gorsze niż
produkty oryginalne oraz spełniające wymagania stawiane przez producenta urządzenia, dla którego
są przeznaczone. Ponadto materiały te muszą być dobrej jakości, wolne od wad i nie mogą
powodować uszkodzenia urządzenia. Jednocześnie muszą zostać wyprodukowane lub poddane
procesowi ponownego napełnienia, wymiany elementów bez naruszenia praw własnościowych i
patentowych ich właścicieli lub za ich zgodą. W stosunku do materiałów regenerowanych muszą
zostać wykonane następujące czynności: wymiana bębna drukującego, wymiana listwy zbierającej,
wymiana wałka magnetycznego, wymiana wałka ładującego PCR, a także musi zostać zastosowany
proszek posiadający certyfikat jakości. Materiał eksploatacyjny równoważny musi być fabrycznie nowy
oraz kompatybilny ze sprzętem, do którego jest dostarczany, tj. nie może powodować ograniczeń
funkcji i możliwości prawidłowego działania sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach
technicznych producenta sprzętu,
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4.

Pod pojęciem „fabrycznie nowe” należy rozumieć materiały eksploatacyjne, które w całym swoim procesie
produkcyjnym są wytwarzane z elementów wcześniej nieużytkowanych lub pełnowartościowych
komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, dostarczane są w nieuszkodzonych opakowaniach z
widocznym logo producenta, symbolem produktu jednoznacznie identyfikującym materiał eksploatacyjny
(np. numer katalogowy) oraz typem urządzenia, do którego dany materiał eksploatacyjny jest
przystosowany.

5.

Wszystkie materiały eksploatacyjne stosowane do wydruku muszą spełniać normy wydajności wydruku
ISO/IEC 19752 i ISO/IEC 24711 dla kaset i wkładów do urządzeń monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla
kaset do urządzeń laserowych kolorowych, oraz ISO/IEC 24712 dla wkładów z tuszem kolorowym do
drukarek atramentowych.

6.

Dostarczone materiały eksploatacyjne nie mogą powodować utraty przez Zamawiającego uprawnień do
naprawy w ramach gwarancji sprzętu, do którego będą wykorzystywane. Wszelkie awarie lub uszkodzenia
urządzeń drukujących spowodowane użyciem materiałów eksploatacyjnych innego producenta niż
producent urządzenia, będą obciążały Wykonawcę, który ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą
za powstałe szkody.

7.

Dostarczone materiały eksploatacyjne nie mogą powodować utraty gwarancji sprzętu, w którym będą
wykorzystywane. Wszelkie uszkodzenia urządzeń drukujących spowodowane użyciem dostarczonych
materiałów eksploatacyjnych będą obciążały Wykonawcę, który poniesie pełną odpowiedzialność
odszkodowawczą za powstałe szkody.

8.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia tego typu materiałów eksploatacyjnych, które
wyszczególnione są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, a które zostały wskazane przez Wykonawcę
podczas składania oferty w załączniku nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty – formularz cenowy.
§2

1.

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia jej podpisania do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

2.

Zakupy materiałów eksploatacyjnych wskazanych w załączniku nr 2 do umowy (załącznik nr 2 do
zaproszenia do złożenia oferty) będą dokonywane w okresie trwania umowy sukcesywnie na podstawie
zamówień składanych przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego wskazane w ust. 6, nie częściej
niż co 10 dni roboczych, chyba że Wykonawca zrealizuje zamówienie złożone bez zachowania wskazanego
terminu.

3.

Wartość jednorazowego zamówienia nie może być niższa niż 500 zł brutto, chyba że Wykonawca wyrazi
zgodę na zrealizowanie zamówienia o niższej wartości.

4.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych będzie realizowana przez Wykonawcę w terminie do 5 dni
roboczych od złożenia zamówienia do siedziby Sądu Rejonowego w Wadowicach, ul. Żwirki i Wigury 9, 34100 Wadowice.

5.

Potwierdzeniem zrealizowania dostawy materiałów eksploatacyjnych będzie podpisanie przez Wykonawcę
oraz wyznaczone osoby ze strony Zamawiającego protokołu ilościowego dostawy.

6.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oznaczył każdy materiał eksploatacyjny dostarczany w ramach
dostawy częściowej, podając na opakowaniu materiału eksploatacyjnego czytelnie nazwę Wykonawcy oraz
numer i datę realizowanego zamówienia, zgodnie z oznaczeniem Zamawiającego. Oznaczenie to może być
np. w formie etykiety samoprzylepnej, przy czym nie może ono zakrywać nazwy i typu dostarczanego
materiału eksploatacyjnego.

7.

Osobami upoważnionymi do składania (przyjmowania) zamówień, reklamacji oraz do podpisywania
protokołów dostaw są:
a) Ze strony Zamawiającego:
– Sławomir Ryszawy, tel. (33) 875 71 19, 513 089 393, mail: slawomir.ryszawy@wadowice.sr.gov.pl,
– Krzysztof Różański, tel. (33) 875 70 44, mail: krzysztof.rozanski@wadowice.sr.gov.pl
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b) Ze strony Wykonawcy:
……………… tel. …… mail:
8.

Zamawiający oświadcza, iż określona w załączniku nr 2 do niniejszej umowy (załącznik nr 2 do zaproszenia
do złożenia oferty), maksymalna wielkość zamówienia może w przewidzianym okresie udzielenia
zamówienia nie zostać osiągnięta, co nie będzie skutkowało powstaniem jakichkolwiek roszczeń po stronie
Wykonawcy.

9.

Zamawiający zastrzega możliwość przekroczenia wielkości zamówienia dla danego materiału
eksploatacyjnego wskazanego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy (załącznik nr 2 do zaproszenia do
złożenia oferty), jeśli nie będzie przekroczona całkowita wartość zamówienia wskazana w § 4 ust. 1.
§3

1.

Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na materiały eksploatacyjne, chyba, że producent udziela
dłuższej gwarancji. Bieg gwarancji liczony będzie od daty zamówienia zamieszczonej przez Wykonawcę na
materiale eksploatacyjnym zgodnie z § 2 ust. 6 umowy.

2.

W przypadku dostawy materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z warunkami zamówienia lub nie
spełniających wymagań Zamawiającego w zakresie jakości, Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji.
W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest wymienić niezgodne materiały na właściwe.

3.

Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonego przedmiotu umowy
i jego wymiany na wolny od wad, w tym również w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego cech
wskazujących na utratę przez dostarczony przedmiot umowy przydatności do użytku zgodnie z
przeznaczeniem, a ujawniających się mimo przechowywania i użytkowania zgodnie ze wskazaniami
producenta zawartymi na opakowaniu.

4.

Termin wymiany przedmiotu umowy niezgodnego z warunkami zamówienia, lub wadliwego na wolny od
wad w okresie gwarancji nie może przekroczyć 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji, przy
czym termin ten zostanie zachowany jeśli materiały eksploatacyjne po wymianie dotrą do siedziby
Zamawiającego najpóźniej w piątym dniu roboczym od dnia złożenia reklamacji.

5.

Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie awarie i uszkodzenia urządzeń drukujących spowodowane
użyciem dostarczonych materiałów eksploatacyjnych innego producenta niż producent urządzenia.

6.

Zamawiający może zgłaszać awarię i uszkodzenia urządzeń w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich
stwierdzenia.

7.

Wykonawca jest zobowiązany usunąć awarię lub uszkodzenie urządzeń na swój koszt w terminie do 5 dni
roboczych. W przypadku niemożności dokonania naprawy w tym terminie Wykonawca, na żądanie
Zamawiającego udostępni nieodpłatnie, na czas usuwania awarii, sprzęt o nie gorszych parametrach niż
podlegający naprawie.

8.

W przypadku nieusunięcia awarii lub uszkodzenia, o którym mowa w ust. 7, w terminie do 10 dni
roboczych od dnia zgłoszenia, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia usunięcia awarii lub
uszkodzenia sprzętu podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

9.

Reklamacje materiałów eksploatacyjnych oraz awarie i uszkodzenia urządzeń Zamawiający będzie zgłaszał
mailowo na adres Wykonawcy wskazany w § 2 ust. 7 umowy. Strony zgodnie przyjmują, iż od daty nadania
przez Zamawiającego reklamacji drogą mailową liczone będą terminy, o których mowa w ust. 4 i 7.
Reklamacja złożona po godzinie 15.30 danego dnia, będzie traktowana jako złożona następnego dnia
roboczego.

10. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru z siedziby Zamawiającego na własny koszt, materiałów
eksploatacyjnych objętych reklamacją oraz uszkodzonych urządzeń drukujących w wyniku użycia materiału
eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę w ramach umowy.
§4
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1.

Za realizację przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie, które nie przekroczy w całym okresie
trwania umowy łącznej wysokości umownej kwoty ………… zł brutto (słownie: ………… …… /100), w tym ……
zł (słownie: ……) podatku VAT o stawce 23 %, zgodne z przedstawioną ofertą zawartą w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy.

2.

Kwota wskazana w ust. 1 stanowi maksymalne zobowiązanie Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

3.

Strony ustalają, że przez okres obowiązywania niniejszej umowy wartość dostaw, realizowanych na
podstawie niniejszej umowy, może nie osiągnąć kwoty, o której mowa w ust. 1, co nie będzie skutkowało
powstaniem jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych po stronie Wykonawcy.

4.

Maksymalne ceny jednostkowe brutto materiałów eksploatacyjnych określa załącznik nr 2 do umowy
(załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty) i te ceny muszą być stosowane przez Wykonawcę przy
realizacji zamówień. Strony ustalają, iż ceny za materiały eksploatacyjne są stałe przez cały okres trwania
umowy i nie mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem sytuacji, w której ulegnie zmiana urzędowej stawki
podatku VAT.

5.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją postanowień
niniejszej umowy, w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu do miejsca dostawy, koszty
rozładunku, koszty postanowień gwarancyjnych, obsługi reklamacji oraz inne jeżeli występują.

6.

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30
dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT za zrealizowanie dostawy
częściowej materiałów eksploatacyjnych. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez
Wykonawcę oraz osoby upoważnione ze strony Zamawiającego protokołu odbioru ilościowego dostawy, o
którym mowa w § 2 ust. 5, bez zastrzeżeń.

7.

Za datę zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.

Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek
ustawowych.

9.

Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w
niniejszej Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy lub
usuwaniem wad umowy.
§5

1.

Zamawiający przewiduje możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

2.

Wykonawca może zatrudnić podwykonawców pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje
do ich wykonania i że zawarł w ofercie oświadczenie (złożył załącznik nr 5 do oferty),
iż powierzy podwykonawcom wykonanie części (zakresu) oferowanego zamówienia.

3.

Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców następujące usługi:
1) ………………….. o wartości …………….. brutto,
2) ………………….. o wartości .……………. brutto.

4.

Niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców.

5.

Zlecenie wykonania, części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

6.

Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy jest możliwa tylko
w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał
techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej,
jak dotychczasowy podwykonawca. Na dokonanie zmiany podwykonawcy Wykonawca musi uzyskać zgodę
Zamawiającego.
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§6
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:
a) w wysokości 2 % wynagrodzenia dostawy częściowej, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do
terminu określonego w § 2 ust. 4 umowy,
b) w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy objętego reklamacją, za każdy dzień opóźnienia w
realizacji reklamacji, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 umowy.
c)

w wysokości 20 zł brutto za każdy nieoznaczony przez Wykonawcę materiał eksploatacyjny
dostarczany w ramach dostawy częściowej, zgodnie z wymogiem Zamawiającego określonym w § 2
ust. 6 umowy.

2.

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku trzykrotnej dostawy przez Wykonawcę materiałów
eksploatacyjnych nie spełniających wymagań Zamawiającego w zakresie jakości lub w przypadku
nieterminowego zrealizowania trzech dostaw częściowych. Oba przypadki będą traktowane jako
rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy.

3.

Za odstąpienie od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w
wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

4.

Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty należnych kar umownych z kwoty
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi
pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych.

§7
1.

Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2.

Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

3.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2.

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Kontrasygnata
Głównego Księgowego
Zamawiającego
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